
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Program for august måned hos Powerjobsøgerne i Køge 
Mødetid og sted: 
 
Søparkens fælleshus 
Nylandsvej 185  
4600 Køge 
 
Vi mødes tirsdage og torsdage fra 
Kl.08.45 - 14.00 
 
 

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
 
 Medbring madpakke og godt humør.  
 
Informationsmøder finder sted torsdage i ulige uger fra  
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjskoge@gmail.com  
 

 

 

UGE 31  

Torsdag d. 1. august AFDELINGEN HOLDER LUKKET. 
FØRSTE MØDEDAG I AFDELINGEN EFTER STREET DATING OG SOMMER 
BLIVER TIRSDAG D. 6. AUGUST 

 

 
 
UGE 32 

Tirsdag d. 6. august Powerinspiration   
Facilitator: Anja Kofoed   
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg ved Jacob fra Workjoy 
Arbejdsglæde/jobsøgningsglæde. Jobsøgningsglæde er vigtig, fordi den giver 
energi. Når du har en god energi, så vil du skinne endnu bedre igennem når 
du søger job og taler med virksomheder. Men hvordan får du skabt den 
energi, i den situation du er i? Hvad er det du kan gøre, så energien bliver 
bedre? Det vil jeg tale om på dette indlæg. Det som dræner jer mest, det som 
fylder mest hos jer der kommer, det bliver emnet. Men et er sikkert, du vil få 

mere jobsøgningsglæde energi efterfølgende. Ses vi? 😊     
 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 

 

UGE 32 

Torsdag d. 8. august Powerworkdag 
Facilitator: Anja Kofoed  
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

mailto:pjsballerup@gmail.com


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
 
Undervisning i LinkedIn for nye medlemmer ( Powerjobsøgerne på LinkedIn 
2019) 
 Det er vigtigt at bruge flere forskellige ”salgskanaler” i jobsøgningen. 
Powerjobsøgerne anbefaler Jobindex og LinkedIn som de vigtigste. Disse 
kanaler supplerer hinanden godt, og gør at du får ”kufferten” fyldt med 
værktøjer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   

 

UGE 33 

Tirsdag d. 13. august Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed  
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 til 12.00 Powersparing.  Vi giver hinanden sparring på CV, 
ansøgning og jobopslag. Alle skal denne dag tage et matchende sæt med, 
som vi kan give sparring på. Det skal være et job, som I gerne vil søge.  
 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl. 12:30-13:50: Vi fortsætter med sparring på CV og ansøgning 

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning. 
 
 

 

 

 

UGE 33 

Torsdag d. 15. august Powerworkdag og informationsmøde 
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja  
 
Tilmelding på Pjskoge@gmail.com 
 

 

 

UGE 34 

Tirsdag d. 20. august Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 

Kl. 10.00 til 12.00 Oplæg ved Helle Rosendahl:  “Vælg din fremtid på 
arbejdsmarkedet”  
Oplæg om hvordan man selv kan vælge sin egen vej på jobmarkedet 
og hvordan man lykkedes med det. Og hvordan man kan komme i 
gang, hvis man står overfor branche- eller karriereskift. 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Brian Larsen Dekra. Brian kommer og fortæller om hvilke 
muligheder der er for kurser og uddannelser for ledige hos Dekra 
 

 

UGE 34 

Torsdag d. 22. august Powerworkdag 
Facilitator: Anja Kofoed  
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
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• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
 

 

 

 

UGE 35 

Tirsdag d. 27. august Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 til 12.00 Oplæg ved headhunter Palle Garler fra Taplow: Palle har 
mange års erfaring med rekruttering og kommer med gode råd til forberedelse 
af samtale igennem et konsulenthus.            
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 

Kl. 12.30-14.00 Oplæg v/ fotograf Michael Dyberg. “Det gode billede”. 
Michael kommer og giver gode råd til at tage det det gode billede. Der vil 
være mulighed for at få taget et professionelt billede til brug til jobsøgningen 
til 50 kr. (særpris for powerjobsøgerne)  
 

 

 

 

 

UGE 35 

Torsdag d. 29. august Powerworkdag og informationsmøde 
Facilitator: Anja Kofoed  
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja  
 
Tilmelding på Pjskoge@gmail.com 

 


